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 ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηελ αίζνπζα «Αιέθα ηνύιε» 

ζην Πακπεινπνλλεζηαθό ηάδην, ζήκεξα ηελ 22
α
 Ηοσλίοσ 2020, εκέξα Σεηάρηη θαη ώξα 17.30, 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 15/17-7-2020 ε νπνία εθδόζεθε 

λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, ήιζαλ γηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ (44) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία - Γξακκαηεύνπζα, 3) 

Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 4) Αλαζηαζίνπ Μηραήι- Αλη/ξρνο, 5) Αζπξάγθαζνο 

Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 6) Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά 

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα 

Δηξήλε, 14) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 15) Μνδέο Αζαλάζηνο, 16) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 17) 

Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 18) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 19) Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 20) 

Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 21) Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 22) Γξεγόξεο Ζιίαο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 

24) Γνύξνο Αζαλάζηνο, 25) Κνπλάβεο Αληώληνο, 26) Μνίξαιεο Νηθόιανο, 27) Μπαθαιάξνο 

Υξήζηνο, 28) Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, 29) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 30) Ξπιηάο Θεόδσξνο, 31) 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, 32) Παηνύραο Υξήζηνο, 33) Ρώξνο Γεώξγηνο, 34) βόιεο Κσλζηαληίλνο, 

35) ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, 36) Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, 37) Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο θαη  

38) Φσκάο Πέηξνο.  

Οη θ.θ. Νηθνιάνπ Αλδξέαο, Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ θαη 

Φηινπνύινπ Μαξία δελ ήξζαλ από ηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο αιιά αξγόηεξα θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο.  

Οη θπξίεο νισκνύ Καηεξίλα θαη Κνπξή Ήξα δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπζεο 

δηθαηνινγεκέλα. 

Οη θ.θ. Νηάξνπ Μαξία, Εαθεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, Καπθάο Γεώξγηνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο 

θαη Σδαλάθνο Νηθόιανο δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.   

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ήιζε θαη ν θ. Κσλζηαληίλνο Πειεηίδεο - Γήκαξρνο Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………................ 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζαλ νη θ.θ. Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, ελώ απνρώξεζαλ νη θ.θ. Κνπλάβεο Αληώληνο, Νηθνιόπνπινο 

Νηθόιανο, Μνίξαιεο Νηθόιανο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Βνξίζεο Γηνλύζηνο, 

Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο, Φσκάο Πέηξνο, Γνύξνο Αζαλάζηνο θαη ηαλίηζαο Υαξάιακπνο.   

 

 ην ηέινο ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην θαηεπείγνλ ζέκα: «Έθδνζε ςεθίζκαηνο γηα ηελ 

επέηεην απνθαηάζηαζεο ηεο δεκνθξαηίαο» (ην νπνίν ςεθίζζεθε σο θαηεπείγνλ κε ηελ αξηζ. 

177/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ).  

 

 Σο ώμα, θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ θ. Γήκαξρν, 

ηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ θαη ηνπο ινηπνύο νκηιεηέο – δεκνηηθνύο 

ζπκβνύινπο.  
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 Με ηε δηεπθξίληζε όηη ελ ησ κεηαμύ απνρώξεζαλ από ηε ζπλεδξίαζε νη θ.θ. 

Μπαθαιάξνο; Υξήζηνο, Γεκαθόπνπινο Φώηηνο θαη Νηξίληαο Θεόδσξνο θαηεηέζεζαλ δύν 

πξνηάζεηο – ςεθίζκαηα, πξνο ςήθηζε: 

 

Α) Σεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ην νπνί ππεξςήθηζαλ ηα παξόληα κέιε ηεο, ήηνη νη θ.θ. 

Μειάο Παλαγηώηεο, Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο, Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Αζπξάγθαζνο 

Νηθόιανο, Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο, Κνξδάο Υξήζηνο, Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο, 

Πιέζζαο Γηνλύζηνο, ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή,  Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία, Αζπξνύιηα 

νθία, Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία, Γθέζηα Δηξήλε, Μαγηάθεο Γεώξγηνο, Μνδέο Αζαλάζηνο, 

Παπαληθήηαο Αλδξέαο, Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο (18) θαη ν θ. 

Υξήζηνο Παηνύραο (ζύνολο 19) 

 

Β) Σεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Πάηξα Δλσκέλε», όπσο απηή θαηεηέζε από ηνλ 

επηθεθαιήο ηεο θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο θαη θαηαγξάθεηαη ζηα αλαιπηηθά πξαθηηθά, ηελ 

νπνία ππεξςήθηζαλ νη θ.θ., Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 

Σξηαλαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ, Παπαδεκάηνο Νηθόιανο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, 

Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο θαη βόιεο Κσλ/λνο (ζύνολο 7). 

 

 Ο θ. Ρώξνο Γεώξγηνο ςήθηζε «ιεπθό» 

 

 Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο ώμα: 

 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγκρίνει ηελ πξόηαζε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη εθδίδεη ςήθηζκα 

σο θαησηέξσ: 

Μεηά ην έγθιεκα ζε βάξνο ηεο Κύπξνπ, αθνινύζεζε ε θαηάξξεπζε ηνπ θαζεζηώηνο 

ηεο ιανκίζεηεο ρνύληαο ζηελ Διιάδα. Σν γεγνλόο απηό θάζε ρξόλν γηνξηάδεη ε ρώξα ζαλ 

επέηεην "αποκατάστασης της δημοκρατίας". Έηζη νπζηαζηηθά δηαηεξείηαη ζηελ ηζηνξηθή 

κλήκε ε ελαιιαγή ηεο εμνπζίαο, πνπ έγηλε ζηηο 23 Ηνύιε 1974 θάησ από ηελ θαζνδήγεζε 

ησλ ΑκεξηθαλνΝΑΣΟηθώλ ηκπεξηαιηζηώλ θαη είρε κάιηζηα πξναλαγγειζεί, κία κέξα πξηλ, 

από ηνλ ηόηε Ακεξηθαλό Τπνπξγό ησλ Δμσηεξηθώλ Υέλξη Κίζηλγθεξ. 

Ζ πνιηηηθή αιιαγή ζηε κνξθή ηεο εμνπζίαο ήηαλ πξντόλ ζπκβηβαζκνύ θαη 

παξαζθεληαθώλ δηαβνπιεύζεσλ αλάκεζα ζηε ρνύληα θαη ηηο αζηηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο. 

Έγηλε θάησ από ην βάξνο ησλ εμειίμεσλ ζηελ Κύπξν θαη ζηηο ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, 

θαζώο θαη γηα λα αληηκεησπηζηνύλ νη αλεμέιεγθηεο ιατθέο αληηδξάζεηο. 

Ζ απμαλόκελε έληαζε θαη έθηαζε ηεο αληηδηθηαηνξηθήο πάιεο ηνπ ιανύ θαη ηεο 

"απείζαξρεο" λενιαίαο δελ πεξηνξηδόηαλ απιά θαη κόλν ελάληηα ζην ρνπληηθό θαζεζηώο. 

Έλα κέξνο ηνπ ιανύ θαη ηεο λενιαίαο είρε ζπλεηδεηνπνηήζεη πιένλ ην ξόιν ησλ 

Ακεξηθαλώλ θαη ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ εδξαίσζε ηεο ρνύληαο. Σν ζύλζεκα "ΚΑΣΧ η 

ΥΟΤΝΣΑ" ζπλνδεπόηαλ κε ηα ζπλζήκαηα "ΔΞΧ αι ΖΠΑ", "ΔΞΧ ηο 

ΝΑΣΟ". Εεηνύζαλ απνθαηάζηαζε κηαο πξαγκαηηθήο γηα ην ιαό δεκνθξαηίαο, απαηηώληαο 

ην δηώμηκν ησλ ακεξηθαληθώλ ζηξαηησηηθώλ βάζεσλ από ηελ Διιάδα. 

ήκεξα είλαη ππνθξηηηθό νη θπβεξλήζεηο λα καο κηιάλε γηα επέηεην "απνθαηάζηαζεο 

ηεο δεκνθξαηίαο", όηαλ εμαθνινπζνύλ λα λνκνζεηνύλ κε γλώκνλα ηε θίκσζε ηνπ ιανύ, 

εληείλνληαο ην θαηαζηαιηηθό ηνπο έξγν. Δίλαη ππνθξηηηθό όηαλ ζηελ αληίπεξα όρζε απηήο 
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ηεο επεηείνπ βξίζθεηαη έλαο ιαόο, πνπ όζνη είλαη "ηπρεξνί" θαη δελ είλαη κέζα ζηνπο 

ρηιηάδεο αλέξγνπο πνπ "ςεπηνδνύλ" κε επηδόκαηα ή από ηηο ζπληάμεηο ησλ γνληώλ ηνπο, 

εξγάδνληαη κε πεηζνθνκκέλα κεξνθάκαηα ρσξίο εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, κε κηζό 

κεξνθάκαην, κηζό έλζεκν, εθ πεξηηξνπήο εξγαζία θαη κε πνιινύο απ’ απηνύο απιήξσηνπο 

γηα κήλεο. Σν ζύλζεκα ηνπ αληηδηθηαηνξηθνύ μεζεθσκνύ "ΦΧΜΗ - ΠΑΗΓΔΗΑ - 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ" παξακέλεη δεηνύκελν θαη ζηηο κέξεο καο. 

Δίλαη αλάγθε λα δπλακώζεη ε πάιε γηα: 

 Κακηά αιιαγή ζπλόξσλ. 

 Απεκπινθή ηεο Διιάδαο από ηα ζρέδηα ησλ ΖΠΑ, ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ ζηελ πεξηνρή 

θαη ηελ απνρώξεζε από όιεο ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο απνζηνιέο ζην εμσηεξηθό. 

 Απνδέζκεπζε από ην ΝΑΣΟ θαη ηελ ΔΔ, ην θιείζηκν ηεο βάζεο ηεο νύδαο θαη ησλ 

άιισλ ακεξηθαληθώλ βάζεσλ. 

 

 

    Ο Πρόεδρος                  Ζ Γραμμαηεύοσζα 

 

              ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ     ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 
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